
Destaque

VISITA À AMIAMA

No dia 17 de dezembro, a turma de Comércio, Turis¬mo 
e Informática, realizou uma visita de estudo à Associação 
AMIAMA, que luta contra o flagelo dos animais de companhia 
abandonados, cuidando deles até lhes ser encontrado um lar 
de adoção. Esta visita de estudo teve como objetivo fazer 
o levantamento das principais necessidades da Associação 
para, posteriormente, ser organizada uma campanha para 
angariação de bens. 

• Comemoração do Carnaval

Vai acontecer no próximo mês

janeiro 2015

Queluz

PRÁTICA SIMULADA

A Prática Simulada, que teve início no dia 26 de janeiro nos cursos 
de Ensino Vocacional Básico, turmas 9, 10 e 11, conduz a uma 
aprendizagem mais prática, à assimilação de regras de trabalho em 
equipa, ao espírito de iniciativa e ao sentido de responsabilidade. 
Os alunos adquirirem, desta forma, novos conhecimentos e 
desenvolvem capacidades e práticas que facilitam a integração no 
mercado de trabalho, através da observação do desenvolvimento de 
atividades profissionais, que são um complemento fundamental às 
aprendizagens técnicas e científicas adquiridas em sala de aula.

VISITAS DE ESTUDO

Com o objetivo de reconhecer a importância da época natalícia para o grande comércio, conhecer no terreno, a variabilidade do 
comércio em contextos sazonais e perceber como se faz o planeamento e a gestão de grandes espaços comerciais, foram organizadas 
visitas de estudo ao Centro Comercial Colombo e ao El Corte Inglés, nos dias 12 e 15 de dezembro, respetivamente. As visitas 
realizaram-se no âmbito das disciplinas de Comércio, Comercializar e Vender e Comunicação no Ponto de Venda. Estas atividades 
foram desenvolvidas com os alunos das turmas do Ensino Vocacional Básico de Comércio, Turismo e Informática e do Curso 
Profissional de Técnico de Comércio.
Desta forma, os alunos apreenderam os conteúdos teóricos da componente técnica dos cursos.

A visita de estudo ao Pavilhão do Conhecimento e à Casa do Gil, em Lisboa, no âmbito da área vocacional Intervenção 
Comunitária, contou com a participação dos alunos do Ensino Vocacional Básico, turma 11, e realizou no dia 20 de janeiro. 
No Pavilhão do Conhecimento, e de uma forma interativa, os temas em estudo foram o bullying, a ansiedade, a tolerância e a 
importância das escolhas profissionais na realização pessoal. A visita à Casa do Gil teve como intuito a conclusão do projeto 
“Ajudar para Crescer”, desenvolvido pelos alunos no módulo de Projetos de Animação Comunitária, que para além dos 
conteúdos teóricos da Animação Comunitária, promove valores como o trabalho em equipa e a solidariedade.
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